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El meu treball de recerca consisteix 
en fer una recerca sobre la cultura de 
Hong Kong i de Barcelona i crear un 
àlbum il·lustrat sobre elles. Aquesta 
idea va sorgir amb la meva pregunta 
principal de “Quines són les diferèn-
cies i semblances entre la cultura 
hongkonguesa i barcelonesa?”, que 
es converteix en el tema del treball. 
Vaig decidir fer una comparació entre 
la cultura d’aquestes dues ciutats en 
concret, no altres, bàsicament per-
què he viscut tant a Hong Kong com a 
Barcelona i penso que no tinc un 
prou coneixement sobre els dos llocs, 
així que, m’agradaria aprofundir 
aquest coneixement. A més, per les 
poques contactes i la manca de co-
neixement sobre el món de la 
Il·lustració, penso que és interessant 
saber i experimentar coses noves 
com, en aquest cas, fer il·lustracions. 

Procés d'elaboració 
Primer de tot, per desenvolupar el 
meu treball, vaig fer una sèrie de 
recerca molt detallada amb l'ús de 
recursos com llibres (de viatge, de 
tècniques d'il·lustració, sobre les tra-
dicions catalanes, etc.) i pàgina webs 
(de l'ajuntament, de turística oficial, 
etc.). Amb l'objectiu d'ampliar aques-
ta informació, sobretot de la 
il·lustració, vaig recollir i observar 
una sèrie de llibres o contes 
il·lustrats, per tal de saber les seves  

característiques comunes i de tenir en 
compte com fer el meu propi àlbum. 
Aleshores, vaig realitzar unes proves de 
tècniques perquè pugui escollir una tèc-
nica en concret per fer les meves 
il·lustracions, una tècnica que demostri 
el cromatisme de les tantes festes i que 
permeti dibuixar els detalls dels ele-
ments. Per aquesta raó, la tècnica final 
que vaig escollir va ser el llapis de color. 
El següent pas va ser el planejament de 
la història que relaciona les festes i tra-
dicions dintre de l'àlbum i, a continua-
ció, vaig dissenyar els personatges de la 
història, l'àlbum il·lustrat en quant les 
seves mides, el disseny, el contingut i 
l'ordre de les pàgines, etc. Tots aquests 
dissenys van ser complets amb proves 
dibuixades. Llavors, vaig fer les 
il·lustracions, incloent-hi la portada, 
començant amb esbossos sobre paper. 
Un cop tingut les il·lustracions dibuixa-
des, per una banda, les vaig pintar amb 
la tècnica escollida i, per altra banda, les 
vaig escanejar i ajuntar amb un progra-
ma digital, component un llibre que, al 
final, va ser imprès i muntat manual-
ment.  

Conclusions 

Com a conclusió, després d’una recerca 
mitjançant recursos diferents i d’una 
sèrie de proves, planejaments i dissenys, 
vaig crear un àlbum il·lustrat com a re-
sultat final del meu treball de recerca. 
Dins d’aquest àlbum estan il·lustrades 
les diferències i les semblances, una al 
costat d’una altra, que vaig trobar entre 
la cultura de Hong Kong i la de Barcelo-
na. Gràcies al temps dedicat en la recer-
ca d’informació, em va aprofundir molt 
el meu coneixement d’ambdues ciutats, 
tant en les seves tradicions com altres 
aspectes com el menjar, les llargues 
històries darrere cada festival, etc. Pen-
so que també vaig aprendre com fer un 
àlbum il·lustrat i com fer servir el pro-
grama digital Illustrator. Tota la recerca 
serà útil pels meus estudis del futur si 
segueixo dedicant-me en el món 
d’il·lustració. Per últim, respecte al re-
sultat final, estic satisfeta amb el pro-
ducte, tot i que no està feta professio-
nalment per una copisteria. Tinc l’espe-
rança que aquest àlbum pugui aportar 
als lectors un nou coneixement sobre la 
ciutat que viu o que no ha conegut.   
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